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 )املتن(

بع  .الطهارة من النجاسة يف بدنه وثوبه وموضع صالته: الرشط الرا

 )الرشح(

والصممالة والسممالم عممىل ، احلمممد اهلل رب العمماملني، بسممم اهلل الممرمحن الممر يم

 .أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم

ذكممممممر يف و؛ يبممممممني لنمممممما رشا مممممم  الصممممممالة -رمحممممممه اهلل تعمممممماى-الزال املصممممممن   

بممع وهممو وذكممر ا ا الرشمم، ملقدمممة با مما سممتة تكلمنمما عممن ثالثممة وبقمم  ثالثممةا ط الرا

بمع الطهممارة مممن ): -رمحمه اهلل-فقممال املصممن  ؛ الطهمارة مممن النجاسمة الرشممط الرا

 .(النجاسة يف بدا املصيل ويف ثيابه ويف موضع صالته

ا مممم  يتكلممممموا عممممىل نزالممممة النجاسممممة التمممم  همممم  رشط مممممن رش مّلمممماوالفقهمممماء  

مممما همممو  كمممم نزالمممة النجاسمممة : ممممن بمممني تلممم  النقممماطف؛ بينممموا فيهممما نقممماطالصمممالة ي  

نزالمممة  ثمممم؟ هبممما هممم  صمممالته صمممحيحة أم ال أا املصمممىل نذا خمممال  و  يممما    بحيممم 

شمطط فيمه ثمم مما همو اليشمء المذي ي  ؟ أنه نجم كم النجاسة ما هو اليشء الذي ي  

 ؟ور أم عىل الطاخ النجاسة عىل الف ثم ه  نزالة؟ نزالة النجاسة

و  يممممذكر أنمممموا  ، وسممممك  (نزالممممة النجاسممممة): قممممال -رمحممممه اهلل-فاملصممممن  

أنمممممممموا   فهنمممممممما  بممممممممني، [كتمممممممماب الطهممممممممارة]النجاسمممممممما  ألنممممممممه تكلممممممممم وذكرهمممممممما يف 

لهمممذا ملممما  ممماء نى رشا ممم  الصمممالة ذكرهممما فقممم  وييلممم  بمممذل  نى ف؛ النجاسممما 
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[ عممن أنمموا  النجاسمما  ةكتمماب الطهممار]ا تكلمنمما يف أوفسممبق ، [كتمماب الطهممارة]

النجاسة يشطط  نزالةالذي أضافه املصن  هنا باا  اليشء؛ ا أ كامهاوبينّ  قاطبة

 -: بالنسبة للصالة يف ثالثة مواضع

 .سمهأي  ؛ يف بدا املصيل -1

 .ويف ثيابه الت  يسط هبا عورته -2

 .ويف مكاا صالته -3

لي  عمممىل مممما همممو المممدطيممم  ، ففممم  همممذة الصمممالة يشمممطط فيهممما نزالمممة النجاسمممة

 ؟اشطاط نزالة النجاسة من هذة األماكن الثالث

وثيابممممم  }: نجمممممد نا اهلل سمممممبحانه وتعممممماى قمممممال فممممماذا  اءنممممما نى الثيممممماب فاننممممما

يمة عمىل أا الثيماب فيكما  يتفمق املفنموا هنما عمىل همذة ا ؛ [232: ]البقمرة {فطّهر

 .ر أي طهرة من النجاسا وطه  ؛ ما سط العورة

أ ا سال  النب  صىل اهلل عليمه : ن رواية أم سلمةم "الصحيحني"و اء يف 

اغسممليه بمم ء اقرضميه و»: وسملم عممن ثموب املممرأة يصميبه مء مممن  م احلمي  فقممال

 .النجاسة عن الثوب فامرها بازالة، «ثم ص   فيه

  مممن روايممة أي هريممرة "الصممحيحني"أممما بالنسممبة لبممدا املصمميل فقممد  مماء يف 

فاممما أ ممد ا ؛ ن مم  يعمذباا وممما يعممذباا يف كبمر»: قممالا مممر بمالق ين مّلمم  أا النبم 

وعنممممد علمممم ء األصممممول أا ، «مممممن بولممممه -ويف روايممممة ال يسممممتط -فكمممماا ال يسممممتن ة 

ا اهلل ال يعاقمم  نى أل؛ فعمم  يمدل عمىل و مموب الفعم ترتيم  العقماب عممىل عمدم ال
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 .عىل اليشء الذي هو وا   أما املندوب فال

 السمممالمة والعافيمممة يف قممم ة بسمممب  عمممدم فلممم  عوقممم  همممذا الر ممم  نسمممال اهلل

ة عمممن النجاسمممة وا ممم  يف الصمممالة تن هيمممه عمممن البمممول  ّل  وهمممذا ، عمممىل أا االسمممتن ا

 .بالنسبة للبدا

مممَرا }: فممماا اهلل سمممبحانه وتعممماى قمممال: أمممما بالنسمممبة ملكممماا صمممالة املصممميل َأْا َطه 

مما  ف نيَ  ، «الطممواف صممالة»:  والطممواف كمم  قممال النبمم ؛ [125: ]البقممرة{َبْيت ممَ  ل لطئ

 .اشطط ملكاا الطواف الطهارةف

ي الممذي بممال ا مممن روايممة أي هريممرة أا األعممر "الصممحيحني"وكممذل   مماء يف 

  نّظمممممن ممماء أي كمم  ي   جاًل فممو  بولممه سمم هيممرا أمممر بمماا   يف املسممجد أا النبمم 

النجاسممة  تتم هنمما كممالم املصممن  عممىل أا نزالممةهممذا نسمماملكمماا الممذي يصمميل عليممه فل

 .ويف مكاا السجو ، ويف البدا، يف الثوب: لمصيل يف ثالثة أماكنرشط ل

 أخممممام لكمممم  ثمممموب يلبسمممه اسنسمممماا ممممن رأسممممه نى  بالنسمممبة للثمممموب شمممام   

؛ البمممدا كمممذل ، ا أصمممابعه فكممم  مء يلبسمممه اسنسممماا يشمممطط فيمممه أا يكممموا طممماهرً 

 شمممطط األمممماكن التممم لكمممن بالنسمممبة للبقعمممة التممم  يقمممع فيهممما الصمممالة ي  ، كممم  البمممدا

 .لتصق باجلسم نذا صىل أو سجدت  

 عممممىل  صمممىّل ممممثاًل ؛  النجاسمممة بجممموارة نذا سمممجد اسنسممماا وكانممم  مممممثاًل فممممثاًل 

ىل تفقوا عممالكنممه ال يبارشهمما باع مما ه فمم،  صممرة وكمماا يف طممرف احلصممر نجاسممة

ا يسمجد  لمو أنمه مّلمممثاًل ؛  عىل نجاسةألنه ال يصد  بانه صىّل ، أا صالته صحيحة
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 النجاسممة بيممدة كانمم  صممالته بممارشديممه وبممني ركبتيممه فمماذا   ي  كانمم  النجاسممة بممني ي

 .باتفا ألا الع ة بمواطن السجو  وهذا ، صحيحة

 )املتن(

بممممع الطهممممارة مممممن النجاسممممة يف بدنممممه وثوبممممه وموضممممع صممممالته ناّل   الرشممممط الرا

 .النجاسة املعفو عنها كيسر الدم ونحوة

 )الرشح(

 ةبممع للصممالة الطهمممارة مممن النجاسمممأو الرشمممط الرا ، شممططي  : ا ا بمم  أنممه قمممال

ونحمممن . يعفمممن عنهممما نال لقليممم  المممدم ونحممموة وال: ثمممم قمممال؛ وهممم  يف ثالثمممة أمممماكن

  يعفمممممن عمممممن مء ممممممن يف هممممم، [كتممممماب الطهمممممارة]همممممذة املسمممممالة تكلمنممممما عنهممممما يف 

المممممرا خ وامليفتمممممار يف مسمممممالة : وقلنممممما، لنا الكمممممالم فيهممممماوفّصممممم؟ النجاسممممما  أم ال

عفمن عمن مء ممن النجاسما  نال المدم ىل أنمه ال ي  النجاسا  همو قمول اجلمهمور عم

نمه ثبم  عمن كثمر ممن الصمحابة كم  فا؛ صديد ونحوةلقيخ والستيفرج منه كاوما ي  

وأا يسمر الممدم قممد ؛ يف يسمر الممدم وا يف البيفماري عممن ابمن عمممر وغمرة أ مم  تسمماهل

ة أو  كمممة يف  سممممه فتسممماه  الرشممم  يف التيففيممم  عمممن خيلممموا اسنسممماا ممممن بمممط ال

 .رهايس

كممم بنجاسممته كالعممذرة وكممالبول وغرهمما  مما     األخممر أممما بقيممة النجاسمما  

رمحمممة -ف ممممذه  أي  نيفممة يفمماليسمممتثنن منممه مء عمممىل قممول اجلمهمممور بفهممذا ال 

لحمق مجيمع النجاسما  أ. من مجيع النجاسا  يستثنن: نه قالفا -اهلل عىل اجلميع



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                                                       (    18رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

6 

 .عنه ا يعفن عنه بعدم اال طازما كاا يسرً : بالدم وقال

، ألا هممممممذة مممممممن بمممممماب الرخصممممممة؛ هنمممممما قممممممول اجلمهممممممور أقمممممموي: ونحممممممن قلنمممممما

ق هبما غرهما فيقتعم عمىل مموطن لحموالرخصمة عنمد الفقهماء ال يقماس عليهما وال ي  

 عفمممن عنمممه وأمممما سممما ره ي  لي  عمممىل أا يسمممر المممدم نذا و مممد فانمممالمممد وقمممد  ّل ، المممدلي 

 .النجاسا  فه  باقية عىل أص  الو وب من و وب نزالتها

 )املتن(

بمممع الطهمممارة ممممن النجاسمممة يف بدنمممه وثوبمممه وموضمممع صمممالته نال : الرشمممط الرا

ونا صىل وعليه نجاسة   يكن يعلم هبا ؛ سة املعفو عنها كيسر الدم ونحوةالنجا

 .أو علم هبا ثم نسيها فصالته صحيحة

 )الرشح(

كمممم نذا صمممىل مممما   طيممم ؛ ةالنجاسمممة وا بممم ا نزالمممة بممماا بمممنّي ا ا املصمممن  مّلممم

 :  بالنجاسة عىل قسمنيالذي صىّل ؛ هنا عندنا تفصي ؟ نساا هبذة النجاسةاس

 .ا لذل ونما أال يكوا متعمدً  -2، لذل  انما أا يكوا متعمدً  -1

ماألنمه خمال  الرشم  و؟ ملماذا، د فاا صالته باطلمةأما نذا تعمّ    رتكم  مما   

 .هصالتفعليه أا يستغفر اهلل ويعيد  مسته ئ بصالتهوهذا ؛ عنه فيها

فلبسمممه  فمممرآةننسممماا رأ  بممماا يف ثممموب بمممول أو عليمممه  م فممما   كثمممر : فممممثاًل 

هممممذا . فيهمممما ارتكمممم   ًيمممماألنممممه ، فهممممذا صممممالته غممممر صممممحيحة؟ ا وصممممىل بممممهمتعمممممدً 

 .الصن  األول
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مممم :الصممممن  الثمممماي ملمممماذا قلنمممما ، دأا يصمممميل اسنسمممماا بنجاسممممة وهممممو غممممر متعم 

اسنسماا عما  بماا همذا الثموب ألا قمد يكموا ؟ متعمد وغمر متعممد وال نقمول عما 

قمتحم االعممد همو أنمه ، فمالعلم لمي  مثم  العممد؛ نج  ثم يمر عليه وقم  فينسمن

وأممما العلمممم فقممد يعلممم بممماا هممذا الثمموب نجممم  لكممن ننمممه ال ، ا لممهالنهمم  وهممو مريمممدً 

 .اسرا ةيقصد 

أو يف ، أو يف الثمممموب، ا مممممن صممممىل بيشممممء نجمممم  سممممواء يف مكمممماا الصممممالةفمممماذً 

اسعمما ة مطلقمما لمم م بعمما  متعمممدا فمماا صممالته غممر صممحيحة وي   وهممو ذاكممر، البممدا

 .يف الوق  ويف غرة

فمماذا صممىل ؛ الغممر متعمممد، هبمما فهمم  عممىل قسمممني هبمما وهممو عامًلمما أممما نذا صممىّل 

أو رأ  أا عليممممه  م وتممممذكر أا عليممممه نجاسممممةر بعممممدما سمممملّ اسنسمممماا بنجاسممممة وتممممذكّ 

 طمممرأ مكممماا أا توكممماا ممممن اسو يف املكممماا المممذي صمممىل أو يف ثوبمممه نجاسمممة أ نجاسمممة

 .يحة وال مء عليه باتفا  الفقهاءفهذا صالته صح؟ هذة النجاسة بعد السالم

بعممد  ورآة عممىل ثوبممه  م  صممىل الظهممر رأ  مممثاًل لممّ  ف، ننسمماا صممىل الظهممر: مممثاًل 

 -: هلذا الدم أو و و  الدم عىل الثوب هذا فيه ا ت لني ؤيتهم ورأا سلّ 

 .اا يف ثوبه قب  أا يصيلذا الدم كنما أا يكوا ه 

 .ىل الثوب بعدما هو خرج من الصالةونما أا يكوا هذا الدم و د ع

ما خرج ممن الصمالة   وعلم هبا بعد نجاسة مثاًل ننساا سق  عليه مثاًل : مثاًل 

أو سمممقط  عليمممه بعمممدما ؟ اهممم  سمممقط  عليمممه  المممة كونمممه مصمممليً ، مممم  عنمممدةفا ت  
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 تممممم  أا تو مممممد النجاسمممممة بعمممممد انذا كمممماا يف همممممذة احلالمممممة و؟ خممممرج ممممممن الصمممممالة

  الصممممممالة وشممممممككنا يف و ممممممو  هممممممو أ  هألنمممممم، صممممممحيحة صممممممالتهالسممممممالم فهممممممذا 

 ألنمممه؛  ممماف نى أقمممرب أوقاتمممهي  بممماا الطمممارئ : والقاعمممدة الفقهيمممة يقمممال؛ النجاسمممة

فمممميمكن أا  الطممممارئعنممممدنا الوقمممم  األول وعنممممدنا الوقمممم  الثمممماي وعنممممدنا اليشممممء 

يف الوقم  ؟ كن أا يكموا  ما ث يف مماذاألول و يدث هذا الطار  يف الوق  ا

 .الذي قب 

الوقم  ا خمر يكما  نجم م بانمه  أمما يف،   الذي قب  شمككنافحدوثه يف الوق

أا تو مد هممذة  اسمكماافلهمذا ممن صمىل وو مد نجاسممة بعمدما سملم وكماا يف ؛ فيمه

عممممىل األصمممم   االنجاسممممة بعممممد سممممالمه فهممممذا ال مء عليممممه وصممممالته صممممحيحة بنمممماءً 

 .هذة احلالة األوى. رح وملغننا مطّ والش  والظن ه

انم  وعلمم بماا همذة النجاسمة ك، م وو مد عليمه نجاسمةنذا سلّ  :احلالة الثانية

ا ن لمم  عليممه أو أ مم، ممما أنممه صممىل هبمما مممن البدايممةقبمم  أا خيممرج مممن صممالته فيكمموا ن

، نمما أا يكمموا قمد علمم هبمما: فهممذا عنمد الفقهماء عممىل قسممني؛ وهمو يف  المة الصمالة

 .يكوا قد علم هبا ونما أال

 ماء الر م  وأخمذ و بمال عمىل ثموبو  ولمد ماء ممثاًل : مثمً  : ال يكوا علم هبما

خ  بماا همذا الثموب الثوب ولبسه وهو ال يعلم بو و  البول فصىل بعدما صىل أ  

همو   يعلمم بو مو  النجاسمة و  ؟ فهمذا يف  التمه نيم . المذي يرتديمه بماا فيمه بمول

 ؟أم ليس  بصحيحةصحيحة ه  تكوا صالته فيتعمد لباسها 
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ألنمه   ؟ ملماذا. هذا صالته صحيحة وال نعا ة عليمه: مجاهر الفقهاء يقولوا

ال يكلمممم  اهلل نفسمممما نال } يعلممممم وقممممد أّ   الصممممالة بيشممممء يعتقممممد أنممممه طمممماهريكممممن 

ختمممارة اوهمممو قمممول مجممماهر الفقهممماء وهمممو القمممول المممذي ، [286: ]البقمممرة {وسمممعها

 .املصن 

نا اسنسمممممممماا نذا صممممممممىل ؛ ال: يقولمممممممموا -اهلل رمحهممممممممم-ومممممممممذه  الشممممممممافعية 

ء كماا عامًلم عمىل ذلمم  واسمتدلوا ، لم م باسعما ةا أو لمي  بعمما  فانمه ي  بالنجاسمة سموا

وطهممممارة ، ألا نزالمممة النجاسمممة هممم  طهمممارة خبممم ؛ بالقيممماس عمممىل طممماهرة احلمممدث

 وهمممو عمممىل غمممر وضممموء وهمممو نمممايس مثممم  ننسممماا نذا اسنسممماا صمممىّل : احلمممدث قمممالوا 

ة انمتق  بعمدين تمذكر مماذا نقمول م باا وضموءوصىل وهو ال يعلة انتق  وضوء

مممممثل  أا : فقمممالوا ؛ هنمممما اتفقممموا بانممممه يعيمممد الصممممالة؟  ال يعيمممدواّل  صممممالته يعيمممد؟ لمممه

لمم م باسعمما ة وأا نسمميانه ال يمم ثر يف طهممارة احلممدث فانممه ي  اسنسمماا نذا فقممد رشط 

حلممدث يف  يمم  ا نزالممة كمهمما  كممم  النجاسممة نزالممةبمماا : احلكممم فكممذل  نقممول

 .النسياا يستوياا

وهممممو قممممول األ مممممة الممممثالث أي  نيفممممة وأمحممممد يف أصممممخ : أممممما قممممول اجلمهممممور

وقمول املالكيمة علمة أنمه ممن صمىل بنجاسمة ، لروايا  وه  الت  أختارها املصن ا

 .وغر متعمد فاا صالته صحيحة وهو غر عا  هلا

لوا يف مما  ماء يسمتد اجلمهمور؟ ما هو المدلي  عمىل صمحة قمول اجلمهمور بق 

 بنمما أنممه قممال صممىّل : باسممنا  صممحيخ عممن أي سممعيد ا  ممي  "سممنن أي  او "يف 
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م قمال عماهلم فلم  سملّ وبين  همو يف صمالته نذ خلمع نعليمه فيفلمع الصمحابة ن    النب 

يمممما رسممممول اهلل رأتنمممما  خلعمممم  : قممممالوا  «؟ ممممما شممممانكم خلعممممتم نعممممالكم»:  النبمممم 

 يعنممن نممو  مممن القممذر «أخمم ي بمماا فمميه  أذ  أممما نا   يمم  قممد »: فقممال. فيفلعنمما

 .عهفلهذا خل

ا  خمم  يف الصممالة  خمم  وهممو  اممم  لمم ذ  أو مّلمم  النبمم : فقممال اجلمهممور 

هممو  هألنمم، عممىل أا الصمالة  نمم عه   ّل ولكنممه   يتعممد وال يعلممم بممذل  فلمّ  ، ذرللقم

سمبقها كماا ومما  اس مرامعىل أا تكبمرة  ما قطع صالته هو ن عها يف الصالة فدّل 

صمممحيحة نذا أنممممه لمممو كمممماا يسمممتوي فيهمممما العامممممد والنمممايس فانممممه كممماا قطممممع الصممممالة 

عمممىل أا النسمممياا هنممما  ون عهممما وأعممما  الصمممالة فلممم  اسمممتمر واستصمممح  احلمممال  ّل 

 النجاسة وهذا القول أقو  وهو قول اجلمهور نذا كاا غر عا  هبا نزالةيف  ي ثر

 )املتن(

 .علم هباونا صىل وعليه نجاسة   يكن ي

 )الرشح(

يعنمممم  صممممىل انتهممممن مممممن صممممالته وكانمممم  عليممممه ،  وهممممو عليممممه نجاسممممةصممممىّل  نذا

 .نجاسة و  يعلم هبا

 )املتن(

 .أو علم هبا ثم نسيها

 )الرشح(
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 -: يف صورتني: نحن قلنا

ورضبنا مثال بالر   الذي و مد الثموب  اأنه   يعلم مطلقً  :الصورة األوى 

 . صب  بولعليه مثاًل  وكاا ذل  الثوب قد صّ  

ننسماا رأ   مثاًل ؛ ت  ألحقها املصن  وه  نف  ا الفال :الصورة الثانية

سمموف : وقممال، رآة بعينممه أو و ممد يف ثوبممه  م عممىل ثمموب  أوقممع بممواًل ا مممثاًل أا صممبيً 

بعمدما والصالة صمىل الصمالة   ا  اءفقام ملّ  ثم مىض عليه الوق  فنيس، أغسله

أما الثماي فهمو ، ا  يعلم مطلقً الذي األول  فهذا يو د فر  بينه وبني؟  تذكرصىّل 

 .اجلمهور وهو أقو وهذا قول ، فاملصن  سّو  بينه ؛ يعلم نال أنه نيس

مممن صممىل : خممرج معنمما يف نفمم  الصممورتني فمماا الشممافعية عنممدهم: والشممافعية

ء متعمممممد فكمممم  هممممذا الصممممور  أو علممممم ونيسمممم، أو  اهمممم ، أو عمممما ، بالنجاسممممة سمممموا

 .ل م باسعا ةي  كلها : تتحد ويقولوا

 مما نذا وقممع منهمما بممني النمماس وبممني اجلاهمم  فكال فمما م سممووا: أممما اجلمهممور

 .الصال  يف هذة احلالة فاا الصالة عند ا صحيحة

 )املتن(

 نا علم هبما يف الصمالة أزاهلما وبنمنو، علم هبا ثم نسيها فصالته صحيحة وأ

 .عىل صالته

 )الرشح(

ونسمممميها نذا  ا بالنجاسممممة أو كمممماا عامًلمممما ا نذا صممممىل اسنسمممماا وهممممو غممممر عمممما 
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ر يف  المممة نذا مممما اسنسممماا تمممذكّ ؛ م فممماا صمممالته صمممحيحةأكمممم  صمممالته نى أا سممملّ 

ء مممن الممنج  أو عممىل م غطتممه عممىل تممذكر يف الصممالة بمماا مممثاًل ؛ وهممو يف الصممالة

 .نه يطر ه ويستمر يف صالتهفقال املصن  نا كاا كذل  فا. ثوبه أو بدنه

 )املتن(

 هبا يف الصالة أزاهلا وبنا عىل صالته ونا علم

 )الرشح(

يممد قا تهنمما البممد أ مم )أزاهلمما(؛ عممىل صممالته صممالته أزاهلمما وبنممنونا علممم هبمما يف 

 -: بقيدين

نزالتهممممما ال  اوأ، كثمممممر وهمممممو أا نزالتهممممما ال يستصمممممحبها عمممممم    :القيمممممد األول

ن صممالته ا مممفمم ا طممول الوقمم  يمم  ي بممه نى أنممه أوقممع  مم ءً ؛ ا تسممتغر  وقتمما كثممرً 

 .بنجاسة هو يعلمها

 هممو منهمم    ا كثممرة الشممغ  فيقتهمم أنممه أ خمم  شمميًتا مممن احلركمما  أو شمميًتاوأممم

 .عن تركه يف الصالة واستصحبه

عممىل ثوبمه أو كمماا عممىل  فمممن و مد؛ قيمد هبمم  كمالم املصممن فهمذين الرشممطني ي  

 رة مممماء بحيممم  أنمممه يسمممتطيع أا كممماا عمممىل بدنمممه وكممماا بجممموا ممممثاًل . . ، بدنمممه نجاسمممة

ممم، يغسمممله ة أو ال يمممدث  ركممم دث وقممم  طممموياًل يعنممم  يغسمممله بممم ء بحيممم  أنمممه ال ي 

 .كثرة فيفعلها ويستمر يف صالته

ا كممماا عمممىل ثوبمممه بحيممم  ننمممه يسمممتطيع أا ي يممم  الثممموب ويبقمممن سممماترً : أو ممممثاًل 
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تسممامخ فيممه كمم  فعمم   الوقمم  أو يف احلركممة خفيمم  فانممه يلعورتممه فمماا كمماا هممذا يف

 .نعليه وهو يف الصالةفانه قد ن     النب 

احلمدث ممن صمىل عممىل ملماذا فرقنما بممني الطهمارة طهمارة : عنمدنا هنما مسمالة هم 

لكممن مممن صممىل بالنجاسممة وهممو غممر عمما  صممالته ولمم م باسعمما ة غممر وضمموء فانممه ي  

 ؟صحيحة

وممممممن صمممممىل بالنجاسمممممة  األا ممممممن صمممممىل بغمممممر وضممممموء تمممممر  ممممممامورً : يقولممممموا

، لنجاسة لكمن ممامور بماا يصميل بوضموءيل بانه  عنه باا يصاملألا ، ارتك   يً ا

 .االثننيمرين األ  يف النسياا بني والرش  فرّ 

لمممم م بمممماا يمممما   الععمممم ثممممالث ركعمممما  فانممممه ي  أممممما تممممر  أا اسنسمممماا نذا صممممىّل 

م لكمممن اسنسممماا نذا كممماا يف صمممالة وتكّلممم، بركعمممة والنسمممياا ال يسمممق  عنمممه الركعمممة

أا : ممن روايمة أي هريمرة "الصمحيحني" هلذا  ماء يف؛ ساهًيا فاا صالته صحيحة

يممممما رسمممممول اهلل : م ممممممن ركعتمممممني صمممممالة الظهمممممر أو الععممممم فقيممممم ا سممممملّ مّلممممم  النبممممم 

بممىل يمما : بكممر لممه أبممو فقممال، «ال هممذا وال ذلمم »: قممال؟ الصممالة أم نسممي أقعمم  

 هبمممم ركعتممممني وسممممجد فاسممممتقب  القبلمممة وصممممىّل ، «ننممم  نسممممي »: فقممممال. رسمممول اهلل

هممو اسنسمماا لكممن هممذا الكممالم و  كممالم يف صممالة النبمم  قممعهنمما و؛ سممجو  السممهو

ا أ ممد الصممحابة مّلمم "الصممحيحني" ألا الر مم  كمم  يف، منهمم  عممن ن ممداث الكممالم

فمممارا  الصمممحابة أا . يرمحممم  اهلل: عطممم  فكممماا أ مممد الصمممحابة يف الصمممالة فقمممال

ذة علمم يما همذا نا هما»: فقمال   وا عليه وهو يف الصالة فل  انتهن نداة النب يرّ 
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ءة القمممرآا وال يصمممخ فيهممما مء ممممن كمممالم النممماس ، «الصمممالة ننممم  هممم  للمممذكر وقمممرا

لكمممن نذا خممرج همممذا املنهممم  ؛ يف الصمممالة؟ عمممىل نا الكممالم منهممم  عنمممه يف ممماذا فممدل

 .يق السهو فانه ال ي ثر يف الصالةعن طر

 اسنسمماا بالنجاسممة وهممو غممر عمما  هبمما أو ناسمميا هلمما فكممذل  قلنمما هنمما نذا صممىّل 

 .وهذا الفر  بني األمرين، سق  عنه احلكم وتكوا صالته صحيحةفانه ي

 )املتن(

عىل صالته واألرض كلها مسجد تصخ  نا علم هبا يف الصالة أزاهلا وبننو

 .وقارعة الطريق، وأعطاا اسب ، واحل ، واحل م، الصالة فيها نال املق ة

 )الرشح(

صممىل عليممه فقممال ا ا تكلممم لمم  عممىل الثيمماب فجمماء  مسممالة اليشممء الممذي ي  

هنمما  "نال"، (واحلمم م، واألرض كلهمما مسممجد نال املقمم ة): -رمحممه اهلل-املصممن  

يف اليشمء المذي أنما سموف أذكمرة  يعن  جيوز ل  أا تصيل يف ك  همذة نال؛ استثناء

 .ل 

ة  تممممممن عممممممدّ   ثابمممممم  عممممممن النبمممممم  هممممممذا  ممممممدي   ؛ (واألرض كلهمممممما مسممممممجد)

تر   أا النبم  ترةممن األ ا يم  املتموا   عن النبم  املحدثوا من اليشء الذي توا

صمممالة للفكممموا األرض صممماحلة ، «و علممم  ّا األرض مسمممجًدا وطهممموًرا»: قمممال

 . وأ ا مسجد ثاب  عن النب 

ممن  أعطيم  سسما   يعطهمن أ مد  »: قمال  أا النبم  "الصمحيحني" و اء يف
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، «اعلم  ا األرض مسمجًدا وطهمورً    »وذكمر ا مم  وممن بيمنه  ، «األنبياء قمبيل

 .«  ر   من أمت  أ ركته الصالة فليص   فات»: ويف رواية مسلم

كممممم بمممماا األرض كلهمممما لمممم  أا تصمممميل يف مجيممممع األرض وي  : فقممممال املصممممن 

عممد الفقهيممة عممىل أا األصمم  يف قيممام ، طمماهرة الطهممارة واألصمم  يف وهممذا مممن القوا

  فانمم  تغّلمم؟ اهر أم لممي  بطماهرفمتممن مما شممكك  هم  هممو طم؛ األرض الطهمارة

 .األص  وأ ا طاهرة

وقارعممممة ، اسبمممم  ومعمممماطن، واحلمممم ، واحلمممم م، نال املقمممم ة): قممممال املصممممن 

  فماذا علمنما بماا األصم  الطهمارة وبقيم؛ املصن  هذة ا م  استثنن؛ (الطريق

 ؟نخراج هذة املواطنعىل  هذة ا مسة البد أا نتكلم ما هو الدلي  الذي  ّل 

 من عمن الصمالة   أا النبم : سمعيدمن  مدي  أي  "سنن أي  او " اء يف 

؛ ثوا عممىل ضممعفهواملحممدّ . نال أنممه  ممدي  مممتكلم يف نسممنا ة. يف احلمم م ويف املقمم ة

أا : وضمعفه ممن  مدي  عبمد اهلل بمن عممر "سنن ابمن ما مه والطممذي"و اء يف 

، وقارعمممممة الطريمممممق،   احلممممم موهممممم؛  مممممن عمممممن الصمممممالة يف همممممذة املمممممواطن  النبممممم 

ويف قارعممممممة ، ويف مممممممواطن اسبمممممم ، وفممممممو  سممممممطخ الكعبممممممة، واملجمممممم رة، بلممممممةوامل 

فمماذا  اءنمما كيمم  تعاممم  الفقهمماء مممع هممذة . وهممو كممذل   ممدي  ضممعي . الطريممق

 ؟األ ا ي 

، الصمممالة صمممحيحة نذا وقعممم  يف همممذة األمممماكن: همممر الفقهممماء يقولممموافج 

فبقينممممما عمممممىل األصممممم  وهمممممو أا األصممممم  يف  اتاًمممممم األا احلمممممدي    يثبممممم  فيهممممما ثبوًتممممم
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هممةنمم   الطهممارة نال أننمما ن  األرض  هممذا قممول مجهممور . ل هممذة األ ا يمم  من لممة الكرا

 .الفقهاء

نحمممممن ممممممع األصممممم  نال أننممممما : يقولممممموا؛ ال: يقولممممموا -رمحهمممممم اهلل-احلنابلمممممة 

، "نال"األرض كلهممممما طممممماهرة ؛ ألا األصممممم  همممممذا عمممممام، "ختصمممممي "نسمممممم  همممممذا 

، منهممممما احلممممم م ن ونسمممممتثمنهممممما املقممممم ة  نسمممممتثن : وقلنممممما  فعملنممممما با ا يممممم  النبممممم 

وا ممممدة  تممممن  ا ا نفصمممم  وا ممممدة. وقارعممممة الطريممممق، ومعمممماطن اسبمممم ، واحلمممم 

 .يت خ لنا فيها الكالم

بالنسممممبة للمقمممم ة  مممماء  فيهمممما . ي سممممتثنن املقمممم ة: رمحممممه اهلل-قممممال املصممممن  

اختممماذ القبمممور  مممن عمممن : "الصمممحيحني" كممم  يف  أ ا يممم  صمممحيحة همممو أا النبممم 

يف غمممر مممما  "الصمممحيحني" وهمممذا ثابممم  يف.  القممم و مممن عمممن الصمممالة نى، مسممما د

 . دي 

هممم  احلكمممم هنممما معلممم  أو لمممي  : فالصمممالة يف املقممم ة عنمممد اجلمهمممور يقولممموا

النهم  هم  لمه علمة  همذاطيم  .   أا هذة األ ا يم   ماء  فيهما  م وه؟ بمعل 

 ؟أو ليس  له علة

مم: فجمهممور الفقهممماء يقولممموا مممموطن  ألا املقممم ة،   عمممن الصمممالة يف املقمم ة  

فبممممذل  ؛ قممممد يكمممموا فيممممه النجاسممممة وهممممو اخممممتالط الممممطاب بممممدماء وعظممممام املمممموتن

 .وهذا قول بع  الفقهاء. عنها ملكاا النجاسة  فنهن النب ، تنج 

مممم: يقولمممموابعمممم  الفقهمممماء  والنهمممم  هنمممما لممممي  ،   عنهمممماالصممممالة يف املقمممم ة   
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هلممذا  ؛بمم  تعبممدي وهممو محايممة  انمم  التو يممد يعنمم  هممو النهمم  لممي  معلمم ؛ معلمم 

قممال وهممو يف مممرض موتممه   أا النبمم : مممن  ممدي  عا شممة "الصممحيحني"  مماء يف

: قالم  عا شممة، «صمار  اختممذوا قبمور أنبيما هم مسمما دلعمن اهلل اليهممو  والن»: قمال

) م، )يذر ما صنعوا   عمن الصمالة يف املقم ة ال ممن بماب ن ما نجسمة وننم  فلهمذا   

 .هذا الباب ر  تن ال خي  ؛ من باب محاية  ان  التو يد

 .باا هنا النه  هنا لي  معل  ونن  هو من باب  ان  التو يد: نذا قلنا

م  ممماء نى قمم  املمممرأة التمم  كانممم  تقمممو امّلممم  همممو أا النبمم  :الممدلي  عمممىل ذلمم  

؛ القممم  ا أخمم  هبممما ذهمم  وصمممىل عليهمما وهممم  يفمّلممم "الصممحيحني" املسممجد كممم  يفب

 . دأ   عىل شهداء وصىّل ،  وهذا ثاب  عن النب 

عمممىل أا األرض ليسممم  بنجسمممة فبمممذل    عمممىل القممم   ّل صمممىّل   فكممموا النبممم 

 صممىل فيهمما فلممّ  ؛ بمماا النهمم  هنمما معلمم : ي ممع  قممول الفقهمماء األوا مم  الممذين قممالوا 

 فيهمما صممالة صممىّل ؟ ممماذا صممىل فيهمما  لكممن النبمم ؛ عممىل عممدم نجاسممتها  ّل   النبمم 

فمدل عمىل أا النهم  ؛ هما سمجو ة لي  فيها ركو  وليسم  فياجلنازة وصالة اجلناز

الصممالة يف املقمم ة مممن هممذا  فممالنه  عممن؛ هنمما فقمم  مممن بمماب محايممة  انمم  التو يممد

 ؟ملاذا نحن قلنا هذا. ونال ن ا طاهرة، الباب

ذا فما؛ نهم  ويصميل فهم  صمالته صمحيحة أم الألا يا  ننساا وخيمر  همذا ال

نيمة و موب النجاسمة باا النه  أا احلدي  معل  وأا هذا للنجاسمة ونمكا: قل 

فق  ممن بماب محايمة  كن أما نذا ؛ صالة غر صحيحة سمكانية النجاسةفتكوا ال
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 . ان  التو يد فتكوا الصالة فيه صحيحة وهو قول اجلمهور

م: فاا مجهور الفقهماء يقولموا  يل يف املقم ة كانم  الصمالة صمحيحة نال نذا ص 

 .وهذا هو قول اجلمهور ارتك   يً اأنه 

مممن خممال  فمماا : النهمم  عنممدهم يقتهمم الفسمما  قممالوا   كمماافلممّ  : لممةأممما احلناب

 .فيها باطلةالصالة 

فهنما ، املسجد مقطا أو بجوار القم  بع  األماكن قد يكوا مثالً  هفي: مثاًل 

عمممىل أا اسنسممماا نذا  ممماء نى : ة األ ا يممم  ويقمممال يف اجلممممع بينهممماق بمممني همممذيوّفممم

 من عمن اختماذ   وثب  أا النب ، مسجد عليه جد وكاا فيه ق  أو أا ق  بن مس

كمم  مسممجد فيممه قمم  ال : سممبق وال نقممولأ ينظممر نى مممن هممو: القبممور مسمما د فقممالوا 

 .اف  غر صحيحة ب  هذا رضب من اجل جتوز فيه الصالة هذة فتو

نذا و ممد املسممجد وكمماا فيممه قمم  أو و ممد مسممجد  اخمم  مقمم ة أو بممني القبممور 

سمممبق فهمممو لمممه األولويمممة أالمممذي سمممبق فممماذا كممماا املسمممجد نظمممر نى السمممابق ممممن فانمممه ي  

بن  عليه املسمجد هنما يمدخ  هنما النهم  وأما نذا كاا فيه ق  ، طارئويكوا الق  

نمم  ألا املسممجد   يكممن اسممتقالاًل ؟ ملمماذا؛ وال جيمموز الصممالة يف هممذا املكمماا  وننمم  ب 

 .فله احلكم الذي قلناةنذا كاا الق  سابق ؛ من أ   الق 

نظمر نى  همة القم  فماذا فهنما ي  ؟  خ  فيه القم نذا كاا املسجد مبن  وأ  طي  

فمماا الصممالة فيمممه  ةكمماا القمم  يف غممر القبلممة بحيمم  نذا اسنسممماا نذا صممىل ال يبممارش

أممما نذا كمماا القمم  ، املسممجد قمم  أو كمماا يف وسممطه قبممور صممحيحة ولممو كمماا يف هممذا
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: "الصمحيحني" ثب  يف هألن، النه  يف قبلة املصيل فتكوا هنا الصالة أو يا  هنا

أا    ممن النبمم  "صممحيحني"ال، صممىل نى القبممور هممذة روايممة ممن أا ي    أا النبمم 

ة املسمممممجد فتكممممموا الصمممممالة فيمممممه فممممماذا كممممماا القممممم  يف غمممممر قبلممممم؛ صمممممىل نى القبممممموري  

 هذا التفسر بالنسبة للمق ة. صحيحة

 )املتن(

 ق ة واحل مواألرض كلها مسجد تصخ الصالة فيها نال امل

 )الرشح(

وهمممم  ، "سممممنن أي  او "روايممممة أي سممممعيد يف  اهممممذ: نال املقمممم ة واحلمممم م قلنمممما

، خوذ ممن احلمميم وهمو املماء السماخنم مافاذا  اءنا نى احل م واحلّ  ؛ م فيهامتكلّ 

م نذا أطلقمه الفقهمماء ال يطلقمه بماملعنن الممذي نحمن نفهممه الممذي همو الكنيمم  واحلمّ  

عمممم  عنممممه الفقهمممماء نال أممممما الكنيمممم  فهممممذا ال ي  ، سممممتحم فيممممهالممممذي ي   وننمممم  احلمممم م هممممو

م الممذي يف احلممدي   مم  عنممه وننمم   مم  عممن احلممّ   وهلممذا   يمما   ؛ بتعبممرا  خاصممة

نذا  اءنمما ؛ غسمم  للغسمم  فيممه هلممذا املصممن  قممال واحلمم م واحلمم هممو احلمم م الممذي ي  

ممممما همم  ؛ نى احلمم م  مماء كممذل  يف نفمم  احلممدي  مممع املقمم ة   عممن العلممة يف أنممه   

 ؟الصالة يف احل م

ألا احلم م قمد تكمموا ؛ أنممه  م  عنهما ملكماا النجاسممة: مجهمور الفقهماء يقولموا

مممم؛ فيممممه النجاسممممة اذا تيقنمممم  فمممم. للنجاسممممة: فمممماذا قلنمممما؛   عممممن الصممممالة فيممممهفلهممممذا   

وأما نذا   تتميقن النجاسمة فتكموا الصمالة صمحيحة نال ، النجاسة   تصخ الصالة
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 .ح  فيها الكراهة لو و  النه  عنهاصستأنه ت  

 )املتن(

 واحل ، واحل م، األرض كلها مسجد تصخ الصالة فيها نال املق ةو

 )الرشح(

 -رمحمه اهلل تعماى-املصمن  ؛ هو الذي نقصدة ا ا نحن بمالكني  ( احل  )

ولكمن ثبم  أا ، يو د  لي  ينهن عن الصمالة بماحل  وال: يف كتاب املغن  يقول

ءة القممرآا يف احلمم م  النبمم  فمماذا كمماا ؛ عممن ذكممر اهلل يف احلمم م و ممن،  ممن عممن قممرا

اذا كماا فم، نذا  خم  نى ا مالء   يمذكر اهللكماا   ألا النب ،   عنهذكر اهلل قد    

؛ وهنما فا مدة التعليم ،   عن الذكر يف هذا املوطن فتكوا الصالة من بماب أوى   

عليهمما غرهمما نذا و ممدة فيهمما أا تقممي   يمكممن. هممذة أمممور معللممة: ألنمم  نذا قلمم 

هنمما النهمم  غممر معلمم  فانممه يقتعمم عممىل اليشممء الممذي  مماء  هننمم: أممما نذا قلمم ، العلممة

 لحق هبا غرةيف احلدي  وال ي  

 )املتن(

 .عطاا اسب أو

 )الرشح(

همممذة كمممذل   ممماء فيهممما ، «ار  اسبممم َبمممومَ »: عطممماا اسبممم  أو يف روايمممة مسممملمأ

  من  دي  ابمن مسمعو  أا النبم  "حيخ مسلمص" دي  صحيخ فقد  اء يف 

ت بأنيا رسمول اهلل :  س  يما رسمول اهلل : وقيم ، «نعمم»: قمال؟ الغمنم  صميل يف ممرا
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عمممن الصمممالة يف معممماطن   فقمممد  مممن النبممم ، «ال»: قمممال؟ معممماطن اسبممم أنصممميل يف 

مم، اسبمم    أا النبمم  "سممنن أي  او " مماء يف : يقممول الفقهمماء؟   عممن ذلمم ملمماذا   

ويف ، «لقممم  ممممن شممميطااا ممما قمممد خ  ف»: قمممال. بالوضممموء ممممن حلممموم اسبممم : قمممال امّلممم

فكا مما مممواطن ؛ بالشمميطاا؟ لمم  يف اسبمم  بمم ذافهنمما ع  ، «فمماا معهمما شمميطاا»روايممة 

مم، الشممياطني ؛ عنهمما    عممن الصممالة يف مممواطن الشممياطني فلهممذا  مم  النبمم وقممد   

 فمماا صممالته تكمموا وصممىّل مممن خممال  هممذا النهمم  : نال أا مجهممور الفقهمماء يقولمموا

 .بيفالف احلنابلة؛ صحيحة

 مممن عمممن ذلممم  كيممم    بممم  أا النبممم وبممماا صمممالته صمممحيحة : طيممم  نذا قلنممما

، «ال»: قمممممال؟ صممممميل يف ممممممواطن اسبممممم أن: قيممممم  لمممممه  تصمممممححوا الصمممممالة والنبممممم 

ا كمممممانوا يف أ مممممد مّلممممم: "الصمممممحيحني"  ممممماء يف  المممممدلي  عمممممىل ذلممممم  همممممو أا النبممممم 

بعمممدما   الة مممما أتقظهمممم نال  مممر الشمممم  فقمممال النبممم الغممم وا  ونممماموا عمممن الصممم

، «ارحتلمموا مممن هممذا المموا ي فانممه قممد   ممكم فيممه شمميطاا»: أمممرهم بالوضمموء قممال

لمممم يصممميل لو مممو  شممميطاا بمممذل  ف؛   همممو المممذي تسمممب  يف عمممدم اسمممتيقا كميعنممم

 .الوا ي

أنمتم كيم  طيم  ، فيمه شميطاا فقمد  م  عمن الصمالة فيمهفاذا كاا هذا املكماا 

 ألنمممممه ثبممممم  يف: قمممممالوا ؟ نذا صممممملي  يف مكممممماا فممممماا صمممممالت  صمممممحيحة: تقولممممموا

  عميل ني كنم  يف صمالة فمارا  شميطاا أا يتفّلم»: قمال  أا النبم  "الصمحيحني"

عممميل يف الصمممالة و  يقطمممع صمممالته  نذا الشممميطاا ممممرّ : وا فقمممال، «يف صمممال  فمسمممكته
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فو مو  ؛ الةيهما ممن بماب أوى أال يقطمع الصمف ا يكوا يف البقعمة التم  مو مو  ف

؛ همذا يكموا ممن بماب همذا خمالف األوىالشميطاا ال يقتهم بطمالا الصمالة وننم  

ألا الصممالة مممن غممر شمميطاا أو هممو بعيممد عنهمما تكمموا همم  أ عممن للقبممول وأ عممن 

أممما ، سبمم  أقم  ممما يقممال فيهمما أ مما تكممرةوالصممالة يف معمماطن ا: لليفشمو  فلهممذا قممال

 .صحيحة؟ انذا خال  اسنساا وصىل فتكوا صالته ماذ

األصم  يف همذة املمواطن : فما م يقولموا؛ هذا القول هو قول مجهور الفقهماء

 .ال أا تتحقق العلة كو و  النجاسةالكراهة ن

بمماا : قممال هبانمم  ا ثبمم  أا النبمم مّلمم: عنممدهم مسممل  آخممر ويقولمموا: املالكيممة

وهممممممذة األ ا يممممم  ال تقممممممو  عممممممىل ، األرض كلهممممما مسممممممجد وهمممممذا  ممممممدي  قممممموي

ا هنممما مّلممم  وا همممذا الكمممالم بممماا األرض كلهممما طممماهرة همممو أا النبممم دختصيصمممه وأّكممم

، عممممممىل أا االمتنمممممماا: ه قاعممممممدة عنممممممد علمممممم ء األصممممممولففيمممممم «اأعطيمممممم  سًسمممممم»: قممممممال

وهمممذة قاعمممدة ؛ التيفصمممي  وال يمممدخلها النسمممخواألخبمممار ال يمممدخلها ، والف ممم 

 .أصولية

يقتهممم  ألا نسمممخ ا ممم ، نسمممخنذا  اءنممما خممم  ممممن اهلل ال يمكمممن أا ي  : فممممثاًل 

وكممذل  التيفصممي  بيفممالف األ كممام ؛ يبممه فلهممذا النسممخ ال يممدخ  األخبممارتكذ

هنمما  فمممثاًل ؛ رفممع هممذا احلكمممالرشممعية  كممن أا اهلل أا يفممطض علينمما ثممم ينسممخ وي  

ى أعطمن لنبيمه األرض ثمم عقم  أا اهلل سمبحانه وتعمافمال ي  ؛ نمااكماا ممن بماب االمت

 يممدخ  االسممتثناء يف مممواطن فممال؛ وكممذاأنمما بعممدين اسممتثنن منهمما كممذا ؛ ال: يقممول لممه
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عمىل   ّل  «ا وطهموًراو علم  ا األرض مسمجدً »:  فلهذا ملما قمال النبم ؛ الف  

أا كمممم  األممممماكن طمممماهرة نال أا يكمممموا الممممدلي  الممممذي هممممو خمممما  بالصممممالة وهممممو 

همممة ويكممموا : ومممما عمممداها فممماا أقممم  مممما يقمممال فيمممه، و مممو  النجاسمممة يف املكممماا الكرا

 ا تنابه أوى

 )املتن(

 .وقارعة الطريق

 )الرشح(

سمممممع فيهمممما أي ي  ، قممممر  فيهمممما النعممممالألنممممه ي  ، تسمممممن قارعممممة الطريممممق بالقارعممممة

؛ ء ة أبمممي  لكثمممرة مممما وطممما فيمممه امليشممم تمممر  الطريمممق نذا كثمممر هلمممذا ممممثاًل ؛ الصمممو 

  عن الصالة فيها ك  يف  مدي  ابمن عممر  تن أصبخ يسمع فيه الصو  فقد    

م: وقمالوا ، م فيمه أا احلمدي  ممتكلّ نال "سنن الطمذي وابن ما مة"يف  ألا   عنمه   

فمق العاممة ال ت   سمتعم  ل غمراض العلة هنا ألا هذا من باب املرافق العامة واملرا

فهممو  عممام ملكانممه الشيف مم امممن اسممتعم  غرًضمم:  تممن يقممول الفقهمماء، الشيفصممية

 .ضامن

 اًل رفمق عمام بحيم  أا كم  النماس يسمتعملونه فيما  ننسماا ممثامليكموا : مثاًل  

ألنممه ، تسممبب  هممذة السمميارة بو ممو  أي فانممه ي مممن  فمماذاويوقمم  سمميارته فيممه مممثاًل 

فلهمممذا  ممم  عمممن الصمممالة هنممما كممم  ال عم  مء للعاممممة اسمممتعمله همممو لنفسمممه، اسمممت

هممم  أا يسمممتعم  يف اطمتنمماا فن   تهيف صمممالأا يصمميل وج النممماس وكمم  يسمممتطيع يممرّ 
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 .مء هو للعامة

بممع ونتوقمم  هنمما ونر مم  وبممذل  يكمموا املصممن  قممد انتهممن مممن ال رشممط الرا

والعلممم الكممالم عممن الرشممط ا ممام  يف األسممبو  القمما م، ويف هممذا القممدر كفايممة، 

 عند اهلل سبحان  اهلل وبحمد  نشهد أا ال آله نال أن  نستغفر  ونتموب نليم 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 

 


